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ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΑΛΛΑΓΗ

<< << ΕνέργειαΕνέργεια καθαρήκαθαρή , , 
ηη μόνημόνη ελπίδαελπίδα γιαγια τητη γηγη>>>>

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 - 2010
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ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣΘΕΜΑΤΟΣ
Το κλίμα αλλάζει και μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την
αλλαγή αυτή, ανήκει στον άνθρωπο, που επεμβαίνει
αλόγιστα στους παράγοντες εκείνους που
διαμορφώνουν το κλίμα (σύσταση της ατμόσφαιρας, 
τοπογραφία κλπ.)

Είναι επιτακτική η ανάγκη να αναλάβουμε δράση, στο
βαθμό που ο καθένας μπορεί, για την αλλαγή της
κοινωνικής συμπεριφοράς, όσο αφορά το περιβάλλον( 
φυσικό και ανθρωπογενές )

Να ευαισθητοποιηθούν τα νήπια γύρω από το
ενεργειακό ζήτημα

Να διαμορφώσουμε κατάλληλες συμπεριφορές
απέναντι στο ενεργειακό- περιβαλλοντικό πρόβλημα
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ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ
Να κατανοήσουν τα νήπια τι είναι κλίμα, τι εννοούμε λέγοντας για
τον καιρό ενός τόπου, κλιματική αλλαγή και ποια τα ακραία καιρικά
φαινόμενα.
Να μάθουν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό
και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Να κατανοήσουν την κλιματική αλλαγή που παρατηρείται σήμερα από
φυσικά και ανθρωπογενή αίτια.
Να υιοθετήσουν μια περισσότερο φιλική συμπεριφορά προς το
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στην καθημερινότητα.
Να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο, προχωρώντας στην
κριτική τους επεξεργασία , τη σύνθεση και την παρουσίαση
συμπερασμάτων.
Να ερευνήσουν για τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο θέμα.
Να αναλάβουν δράση με παραγωγή και δημοσιοποίηση κειμένων ή
μηνυμάτων.
Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των πολιτών
στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Να ευαισθητοποιηθούν τα νήπια γύρω από το ενεργειακό ζήτημα.
Να διαμορφώσουν κατάλληλες συμπεριφορές απέναντι στο
ενεργειακό – περιβαλλοντικό πρόβλημα.
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΚΛΙΜΑ
Ανανεώσιμες μορφές, 
εξοικονόμηση ενέργειας

ΚΛΙΜΑ- ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

Καιρός, ακραία καιρικά
φαινόμενα, επιπτώσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πηγές, μορφές, 

χρήση της ενέργειας,

<< ενέργεια καθαρή, 
η μόνη ελπίδα για τη γη>>
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ΣΥΝ∆ΕΣΗΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕΜΕ ΤΟΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

ΓλώσσαΓλώσσα

∆ιερεύνηση των γνώσεων των παιδιών σχετικά με τις κλιματικές
αλλαγές.
Κατασκευή ιστογράμματος.
Ενημερωτικό γράμμα προς τους γονείς των παιδιών για το
πρόγραμμα και τη συλλογή υλικού.
Ταξινόμηση υλικού ,χωρισμός ομάδων και γραφή τίτλων υποθέματος
κάθε ομάδας
Συζήτηση για τον καιρό γενικά, για τον καιρό του τόπου μας και
έναρξη καταγραφής του καιρού για κάποιο διάστημα.
Πίνακας αναφοράς με τα καιρικά φαινόμενα.
∆ιαλέγουμε σωστό ή λάθος από την δραστηριότητα Καιρός-Φύση-
Άνθρωπος.
Πίνακας αναφοράς με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Συνέπειες κλιματικών αλλαγών. Βρίσκουμε άρθρα από εφημερίδες.
Πίνακας αναφοράς με τα Μποφόρ.
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∆ελτίο∆ελτίο καιρούκαιρού..
ΑινίγματαΑινίγματα γιαγια τοντον καιρόκαιρό..
∆ημιουργία∆ημιουργία ιστορίαςιστορίας απόαπό τατα παιδιάπαιδιά μεμε θέμαθέμα τατα ΑΑ..ΚΚ..ΦΦ..
ΟΟ καιρόςκαιρός στηστη γηγη ..ΟιΟι τέσσερειςτέσσερεις εποχέςεποχές τουτου χρόνουχρόνου..
ΟιΟι εποχέςεποχές καικαι τοτο κλίμακλίμα..
∆ιερεύνηση∆ιερεύνηση τωντων γνώσεωνγνώσεων τωντων παιδιώνπαιδιών σχετικάσχετικά μεμε τηντην ενέργειαενέργεια..
ΠίνακαςΠίνακας αναφοράςαναφοράς μεμε τιςτις μορφέςμορφές ενέργειαςενέργειας..
ΚατασκευήΚατασκευή αφίσαςαφίσας ::ΟιΟι μορφέςμορφές ενέργειαςενέργειας στηνστην καθημερινήκαθημερινή μαςμας
ζωήζωή..
ΑντιστοίχησηΑντιστοίχηση τωντων πηγώνπηγών ενέργειαςενέργειας μεμε τ΄όνομάτ΄όνομά τουςτους..
ΚαθαρέςΚαθαρές καικαι μημη καθαρέςκαθαρές μορφέςμορφές ενέργειαςενέργειας..
ΑνανεώσιμεςΑνανεώσιμες καικαι μημη ανανεώσιμεςανανεώσιμες μορφέςμορφές ενέργειαςενέργειας..
ΣυζήτησηΣυζήτηση μεμε θέμαθέμα τηντην ΑιολικήΑιολική ενέργειαενέργεια..
ΑλφαβητάριΑλφαβητάρι ενέργειαςενέργειας..
ΛαβύρινθοςΛαβύρινθος..
ΣταυρόλεξοΣταυρόλεξο..
ΣυζήτησηΣυζήτηση μεμε θέμαθέμα τηντην ΓεωθερμικήΓεωθερμική ενέργειαενέργεια..
ΣύνθετεςΣύνθετες λέξειςλέξεις σχετικάσχετικά μεμε τοντον ήλιοήλιο..
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ΚάνουμεΚάνουμε οικολογικάοικολογικά σήματασήματα..
ΤοΤο αλφαβητάριαλφαβητάρι τουτου φωτοβολταικούφωτοβολταικού..
ΕκφράσειςΕκφράσεις γιαγια τοντον ήλιοήλιο. . 
ΣύνθεσηΣύνθεση ιστορίαςιστορίας απόαπό εικόνεςεικόνες..
ΣυζήτησηΣυζήτηση μεμε θέμαθέμα τηντην ΥδροηλεκτρικήΥδροηλεκτρική ενέργειαενέργεια..
ΕκφράσειςΕκφράσεις γιαγια τοτο νερόνερό..
ΕτοιμάζουμεΕτοιμάζουμε τιςτις ερωτήσειςερωτήσεις πουπου αφορούναφορούν τιςτις επισκέψειςεπισκέψεις μαςμας..
ΣύνθετεςΣύνθετες λέξειςλέξεις σχετικάσχετικά μεμε τοτο νερόνερό..
ΣυζήτησηΣυζήτηση μεμε θέμαθέμα τηντην ΗλεκτρικήΗλεκτρική ενέργειαενέργεια..
ΣυζήτησηΣυζήτηση μεμε θέμαθέμα τηντην ΕξοικονόμησηΕξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας..
ΠωςΠως επιλέγουμεεπιλέγουμε ηλεκτρικέςηλεκτρικές συσκευέςσυσκευές..
ΛέξειςΛέξεις πουπου ταιριάζουνταιριάζουν μεμε τηντην ηλεκτρικήηλεκτρική ενέργειαενέργεια..
ΠουΠου κρύβεταικρύβεται ηη εξοικονόμησηεξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας..
ΚατασκευήΚατασκευή πολύπτυχουπολύπτυχου ( ( δραστηριότηταδραστηριότητα απόαπό κοινούκοινού μεμε τηντην Α΄Α΄
δημοτικούδημοτικού σταστα πλαίσιαπλαίσια τηςτης μςτάβασηςμςτάβασης) ) μεμε τίτλοτίτλο: : 

<<<<μικρέςμικρές κινήσειςκινήσεις , , μεγάλεςμεγάλες αλλαγέςαλλαγές>> >> καικαι θέμαθέμα τηντην εξοικονόμισηεξοικονόμιση
ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας

88

ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση ταινίαςταινίας «« ηη πράσινηπράσινη ενέργειαενέργεια»»..
ΠαρουσίασηΠαρουσίαση υλικούυλικού απόαπό τιςτις ομάδεςομάδες..
ΠειράματαΠειράματα καιρικώνκαιρικών φαινομένωνφαινομένων..
ΣημάδιαΣημάδια τουτου καιρούκαιρού..
ΟΟ κύκλοςκύκλος τουτου νερούνερού..
ΤαΤα πέντεπέντε μεγαλύτεραμεγαλύτερα προβλήματαπροβλήματα τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος..
ΓράμμαΓράμμα απόαπό τοτο μέλλονμέλλον..
ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση στονστον προτζέκτοραπροτζέκτορα εικόνωνεικόνων σχετικώνσχετικών μεμε τηντην
ενέργειαενέργεια..
ΚατασκευήΚατασκευή αφίσαςαφίσας μεμε θέμαθέμα τηντην ενέργειαενέργεια στηνστην καθημερινήκαθημερινή μαςμας ζωήζωή..
ΗΗ ενέργειαενέργεια παλιότεραπαλιότερα καικαι σήμερασήμερα..
ΜετατροπήΜετατροπή μιαςμιας μορφήςμορφής ενέργειαςενέργειας σεσε άλληάλλη μορφήμορφή..
ΕικόνεςΕικόνες απόαπό τηντην χρήσηχρήση τηςτης ενέργειαςενέργειας στονστον ΒορράΒορρά καικαι στονστον ΝότοΝότο..
ΚαθαρέςΚαθαρές καικαι μημη καθαρέςκαθαρές μορφέςμορφές ενέργειαςενέργειας..
ΑνανεώσιμεςΑνανεώσιμες καικαι μημη ανανεώσιμεςανανεώσιμες μορφέςμορφές ενέργειαςενέργειας..

ΜελέτηΜελέτη περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
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∆ιαχωρισμός∆ιαχωρισμός σταστα είδηείδη τηςτης ενέργειαςενέργειας..
ΗΗ ενέργειαενέργεια απόαπό τηντην φύσηφύση σεσε μαςμας..
ΑιολικήΑιολική ενέργειαενέργεια..
ΠειράματαΠειράματα γιαγια τοντον αέρααέρα..
ΠροβολήΠροβολή βίντεοβίντεο μεμε τίτλοτίτλο :<< :<< ανεμογεννήτριεςανεμογεννήτριες στηστη θάλασσαθάλασσα>>>>
ΕντοπίστεΕντοπίστε ττ’’αντικείμενααντικείμενα..
ΑιτιολογήστεΑιτιολογήστε τοτο σωστόσωστό..
ΣωστόΣωστό ηη λάθοςλάθος..
ΕνέργειαΕνέργεια απόαπό βιομάζαβιομάζα..
ΓεωθερμικήΓεωθερμική ενέργειαενέργεια..
ΗλιακήΗλιακή ενέργειαενέργεια..
ΣύνδεσηΣύνδεση τηςτης ηλιακήςηλιακής ενέργειαςενέργειας μεμε άλλεςάλλες μορφέςμορφές..
ΕκπαιδευτικόΕκπαιδευτικό κιτκιτ ηλιακήςηλιακής ενέργειαςενέργειας..
ΗΗ δύναμηδύναμη τουτου ήλιουήλιου..
ΜέραΜέρα ήή νύχτανύχτα..
ΟΟ δρόμοςδρόμος τηςτης υδροηλεκτρικήςυδροηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας απόαπό τοτο εργοστάσιοεργοστάσιο στοστο σπίτισπίτι
μαςμας..
ΗΗ δύναμηδύναμη τουτου νερούνερού παλιάπαλιά καικαι σήμερασήμερα
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ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε νεροτριβήνεροτριβή,,εργοστάσιοεργοστάσιο ηλιακώνηλιακών θερμοσιφώνωνθερμοσιφώνων καικαι σεσε
πάρκοπάρκο μεμε φωτοβολταικάφωτοβολταικά..
ΗλεκτρικήΗλεκτρική ενέργειαενέργεια..
ΕξοικονόμησηΕξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας..
ΠωςΠως επιλέγουμεεπιλέγουμε ηλεκτρικέςηλεκτρικές συσκευέςσυσκευές..
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε κατάστημακατάστημα ηλεκτρικώνηλεκτρικών ειδώνειδών..
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην ΑΑ! ! τάξητάξη τουτου ∆ημοτικού∆ημοτικού γιαγια νανα παρακολουθήσουμεπαρακολουθήσουμε τοτο
μάθημαμάθημα μεμε θέμαθέμα τηντην ενέργειαενέργεια στηστη ζωήζωή μαςμας..
ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα καικαι μειονεκτήματαμειονεκτήματα κάθεκάθε μορφήςμορφής ενέργειαςενέργειας..
ΕξοικονόμησηΕξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας..
ΦύλλοΦύλλο εργασίαςεργασίας γιαγια τηντην εξοικονόμησηεξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας..
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη απόαπό τατα παιδιάπαιδιά τηςτης ΑΑ! ! τάξηςτάξης –– παίζουμεπαίζουμε διαδραστικάδιαδραστικά
παιχνίδιαπαιχνίδια μεμε θέμαθέμα τηντην εξοικονόμησηεξοικονόμηση ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας..
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΕδεσσαςΕδεσσας..
ΜοιράζουμεΜοιράζουμε τοτο φυλλάδιοφυλλάδιο σεσε κατοίκουςκατοίκους τουτου χωριούχωριού..
∆υο∆υο καταναλωτέςκαταναλωτές ενέργειαςενέργειας
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ΛογοτεχνίαΛογοτεχνία

Παιδιά σε δράση του Β. Ηλιόπουλου. Εκδ. Πατάκη.
Η γιγάντια πυγολαμπίδα για την ενέργεια δίνει μια ελπίδα. Περιοδικό

Παράθυρο.
Τα παιχνίδια του αγέρα της Ν.Χατζηνικολάου.
Ο Βοριάς και ο Ήλιος του Α.Λαζάρου.
Οι άνεμοι και τα κύματα της Κ. Βασιλείου.
Ο ποντικός και η θυγατέρα του.
Το ηλιόβροχο της Ε. Τσιάλτα.
Έκτακτα μέτρα στη Λιλιπούπολη για το νέφος της Μ.Κριεζή.
∆αίδαλος και Ίκαρος.
Ένα συννεφάκι διαδηλώνει της Λ.Παναγιωτοπούλου,Εκδ. Μίνωας.
Ο κόκκινος γίγαντας της Τζ. Τασάκου. Εκδ. Κέδρος.
ΟιΟι άνεμοιάνεμοι τηςτης ΧρΧρ. . ΧατζηγιαννιούΧατζηγιαννιού..
ΠοίημαΠοίημα : : οο ήλιοςήλιος οο ηλιάτοραςηλιάτορας τουτου ΟδΟδ. . ΕλύτηΕλύτη..
ΟΟ ποταμόςποταμός ξεχείλισεξεχείλισε τηςτης ΕΕ. . ΑρτζανίδουΑρτζανίδου..
ΠέφτειΠέφτει πέφτειπέφτει ηη σταγόνασταγόνα τουτου ΣΣ. . ΓκόντουινΓκόντουιν. . ΕκδΕκδ. . ΠατάκηΠατάκη..
ΤαΤα παιδιάπαιδιά ττ’’ ουρανούουρανού τηςτης ΛΛ. . ΒασιλείουΒασιλείου ..
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ΕικαστικάΕικαστικά
ΜελέτηΜελέτη έργωνέργων τέχνηςτέχνης ( ( ΗΗ άγραάγρα τωντων άρκτωνάρκτων τουτου ΘΘ..ΧατζημιχαήλΧατζημιχαήλ, , ΗΗ
κίσσακίσσα στοστο χιόνιχιόνι τουτου ΚΚ..ΜονέΜονέ).).
ΖωγραφικήΖωγραφική καικαι κολλάζκολλάζ σχετικάσχετικά μεμε τιςτις εποχέςεποχές τουτου χρόνουχρόνου..
ΚατασκευήΚατασκευή: : ΤοΤο τρένοτρένο τηςτης ενέργειαςενέργειας..
ΚατασκευήΚατασκευή φουρφουριούφουρφουριού..
ΚατασκευήΚατασκευή ανεμόμυλουανεμόμυλου..
ΖωγραφικήΖωγραφική μεμε τιςτις εντυπώσειςεντυπώσεις απόαπό τοτο βίντεοβίντεο << << ΑνεμογεννήτριεςΑνεμογεννήτριες στηστη
θάλασσαθάλασσα>>>>
ΚατασκευήΚατασκευή κοστουμιώνκοστουμιών γιαγια θεατρικόθεατρικό..
ΖωγραφικήΖωγραφική γιαγια τητη γεωθερμίαγεωθερμία..
ΓνωριμίαΓνωριμία μεμε τουςτους ήλιουςήλιους τουτου ΒανΒαν ΓκογκΓκογκ..
ΤαΤα χρώματαχρώματα τουτου ήλιουήλιου..
ΚατασκευήΚατασκευή αιολικούαιολικού πάρκουπάρκου..
ΚατασκευήΚατασκευή ηλιακούηλιακού φούρνουφούρνου..
ΚατασκευήΚατασκευή νεροτριβήςνεροτριβής..
ΚατασκευήΚατασκευή φυλλαδίουφυλλαδίου γιαγια τηντην εξοικονόμησηεξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας απόαπό κοινούκοινού μεμε
τοτο ∆ημοτικό∆ημοτικό..
ΖωγραφικήΖωγραφική απόαπό τηντην επίσκεψήεπίσκεψή μαςμας στοστο ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΕδεσσαςΕδεσσας..
ΖωγραφικήΖωγραφική τωντων σκηνικώνσκηνικών τηςτης θεατρικήςθεατρικής μαςμας παράστασηςπαράστασης..
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ΜουσικήΜουσική
<<<<ΜπεςΜπες στοστο κλίμακλίμα >>>>

ΜουσικήΜουσική//στίχοιστίχοι : : ΚΚ. . ΛειβαδάςΛειβαδάς, , 
ΤραγούδιΤραγούδι : : ΝΝ. . ΠορτοκάλογλουΠορτοκάλογλου, , ΕΕ. . ΤσαλιγοπούλουΤσαλιγοπούλου

ΉχοιΉχοι τουτου αέρααέρα
<< << θαθα διώξωδιώξω τατα σύννεφασύννεφα>> >> 

ΤραγούδιΤραγούδι : : ΚΚ. . ΧωματάΧωματά
στίχοιστίχοι: : ΑΑ. . ∆ασκαλοπούλου∆ασκαλοπούλου μουσικήμουσική: : ΗλΗλ. . ΠαπακώσταΠαπακώστα

<<<<ΤοΤο σύννεφοσύννεφο έφερεέφερε βροχήβροχή >>>>
ΣτίχοιΣτίχοι-- μουσικήμουσική : : ΜΜ. . ΧατζηδάκηςΧατζηδάκης

<<<<ΤουΤου μικρούμικρού ΒοριάΒοριά>>>>
ΤραγούδιΤραγούδι : : ΜΜ. . ΦαραντούρηΦαραντούρη ποίησηποίηση : : ΟδυσσέαΟδυσσέα ΕλύτηΕλύτη

<<<<ΓειάΓειά σουσου χαράχαρά σουσου ΒενετιάΒενετιά >>>>
ΤραγούδιΤραγούδι ::ΝΝ. . ΞυλούρηςΞυλούρης στίχοιστίχοι: : ΝΝ. . ΓκάτσοςΓκάτσος

<<<<ΚαλημέραΚαλημέρα ήλιεήλιε>> >> 
ΣτίχοιΣτίχοι-- μουσικήμουσική: : ΜΜ ΛοϊζοςΛοϊζος

<<<<ΕμείςΕμείς θαθα σώσουμεσώσουμε τητη γηγη >>>>
ΣτίχοιΣτίχοι : : ΙφΙφ. . ΓιαννοπούλουΓιαννοπούλου

1414

ΠληροφορικήΠληροφορική

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε sitesite οικολογικώνοικολογικών οργανώσεωνοργανώσεων..
ΠεριήγησηΠεριήγηση σεσε sitesite σχετικάσχετικά μεμε τηντην πρόγνωσηπρόγνωση τουτου καιρούκαιρού..
ΕκτύπωσηΕκτύπωση εικόνωνεικόνων ΑΑ..ΚΚ..ΦΦ..
ΠαίζουμεΠαίζουμε διαδραστικάδιαδραστικά παιχνίδιαπαιχνίδια στονστον ΗΗ..ΥΥ..
ΠροβολήΠροβολή βίντεοβίντεο στονστον ΗΗ..ΥΥ. . όπωςόπως : <<: <<ΑνεμογεννήτριεςΑνεμογεννήτριες στηνστην
θάλασσαθάλασσα>>, <<>>, <<νεροτριβήνεροτριβή-- νερόμυλοςνερόμυλος>>, <<>>, <<πράσινηπράσινη ενέργειαενέργεια>>, >>, 
<<<<γράμμαγράμμα απόαπό τοτο μέλλονμέλλον>> >> κλπκλπ
ΒλέπουμεΒλέπουμε cdcd γιαγια τοντον ήλιογνωρίζουμεήλιογνωρίζουμε τηντην ενέργειαενέργεια, , τιςτις μορφέςμορφές
τηςτης, , τητη χρήσηχρήση τηςτης μέσαμέσα απόαπό προγράμματαπρογράμματα όπωςόπως << << SOSSOS
ενέργειαενέργεια>>, << >>, << ηη ενέργειαενέργεια κικι εμείςεμείς>> >> κλπκλπ..
ΠαίζουμεΠαίζουμε παιχνίδιαπαιχνίδια γιαγια τηντην εξοικονόμησηεξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας μαζίμαζί μεμε τηντην
ΑΑ! ! τάξητάξη τουτου ∆ημοτικού∆ημοτικού..



1515

ΘέατροΘέατρο

∆ελτίο∆ελτίο καιρούκαιρού..
ΤοΤο πανηγύριπανηγύρι τηςτης ενέργειαςενέργειας..
ΈναΈνα χειμωνιάτικοχειμωνιάτικο βράδυβράδυ καικαι έναένα
καλοκαιρινόκαλοκαιρινό βράδυβράδυ χωρίςχωρίς ηλεκτρικόηλεκτρικό
ρεύμαρεύμα
ΟΟ πλανήτηςπλανήτης ΓΗΓΗ εκπέμπειεκπέμπει SOSSOS

1616

ΜαθηματικάΜαθηματικά

ΑντιστοίχησηΑντιστοίχηση
ΑριθμοζωγραφιέςΑριθμοζωγραφιές
ΝτόμινοΝτόμινο
ΣειροθέτησηΣειροθέτηση –– οο δρόμοςδρόμος τουτου ηλεκτρισμούηλεκτρισμού, , 
απόαπό τοτο υδροηλεκτρικόυδροηλεκτρικό εργοστάσιοεργοστάσιο στοστο σπίτισπίτι
μαςμας ( ( εικόνεςεικόνες απόαπό τοτο 11--4)4)
ΕπιτραπέζιοΕπιτραπέζιο παιχνίδιπαιχνίδι γιαγια τηντην εξοικονόμησηεξοικονόμηση
ενέργειαςενέργειας..



1717

ΦυσικήΦυσική αγωγήαγωγή

ΚρυμμένοςΚρυμμένος θησαυρόςθησαυρός μεμε αινίγματααινίγματα..
ΤοΤο ταξίδιταξίδι τουτου ήλιουήλιου..

1818

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



1919

ΕίδαμεΕίδαμε απόαπό τηντην εκπαιδευτικήεκπαιδευτική τηλεόρασητηλεόραση τηντην ταινίαταινία ΠράσινηΠράσινη
ενέργειαενέργεια ………… καικαι εντοπίσαμεεντοπίσαμε λέξειςλέξεις πουπου γνωρίζουμεγνωρίζουμε καικαι αφορούναφορούν
τιςτις κλιματικέςκλιματικές αλλαγέςαλλαγές , , αλλάαλλά καικαι λέξειςλέξεις πουπου δενδεν γνωρίζουμεγνωρίζουμε καικαι
αφορούναφορούν τιςτις ανανεώσιμεςανανεώσιμες μορφέςμορφές ενέργειαςενέργειας..

2020

ΚατασκευάσαμεΚατασκευάσαμε τοτο ιστόγραμμαιστόγραμμα αφούαφού ομαδοποιήσαμεομαδοποιήσαμε τιςτις
λέξειςλέξεις πουπου εντοπίσαμεεντοπίσαμε στηνστην προηγούμενηπροηγούμενη δραστηριότηταδραστηριότητα. . 



2121

ΧωριστήκαμεΧωριστήκαμε σεσε 3 3 ομάδεςομάδες

2222

ΕπισκεφθήκαμεΕπισκεφθήκαμε διάφορουςδιάφορους ιστότοπουςιστότοπους μεμε
σχετικόσχετικό μεμε τοτο θέμαθέμα μαςμας περιεχόμενοπεριεχόμενο



2323

ΑφούΑφού κάθεκάθε ομάδαομάδα ανέλαβεανέλαβε καικαι απόαπό έναένα υπόθεμαυπόθεμα, , τατα
παιδιάπαιδιά ψάχνουνψάχνουν γιαγια υλικόυλικό στηστη βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη τηςτης τάξηςτάξης

2424

ΚάθεΚάθε ομάδαομάδα ταξινομείταξινομεί τοτο υλικόυλικό τηςτης χωριστάχωριστά



2525

ΠαρουσιάζουνΠαρουσιάζουν οιοι ομάδεςομάδες τοτο υλικόυλικό τουςτους

2626

ΗΗ γωνιάγωνιά τηςτης ενέργειαςενέργειας



2727

ΗΗ ομάδαομάδα τουτου ήλιουήλιου κατασκευάζεικατασκευάζει ΠίνακαΠίνακα αναφοράςαναφοράς
γιαγια τοντον καιρόκαιρό καικαι τοντον παρουσιάζειπαρουσιάζει στηνστην ολομέλειαολομέλεια

2828

ΚαταγράφουμεΚαταγράφουμε στονστον ΗΗ..ΥΥ. . καθημερινάκαθημερινά τοντον καιρόκαιρό



2929

ΠαίζουμεΠαίζουμε στονστον υπολογιστήυπολογιστή διαδραστικάδιαδραστικά παιχνίδιαπαιχνίδια γιαγια
τοντον καιρόκαιρό

3030



3131

ΜεΜε αφορμήαφορμή διάφοραδιάφορα καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα κάνουμεκάνουμε
πειράματαπειράματα γιαγια τηντην βροχήβροχή καικαι τοντον πάγοπάγο

3232

ΗΗ ομάδαομάδα τουτου αέρααέρα κατασκευάζεικατασκευάζει ΠίνακαΠίνακα
αναφοράςαναφοράς μεμε τατα ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα



3333

ΗΗ ομάδαομάδα τουτου ήλιουήλιου πουπου έχειέχει αναλάβειαναλάβει τοτο σχετικόσχετικό γιαγια τοντον καιρόκαιρό
καικαι τοτο κλίμακλίμα υπόθεμαυπόθεμα, , παρουσιάζειπαρουσιάζει τοτο δελτίοδελτίο καιρούκαιρού!!!!

3434

ΒλέπουμεΒλέπουμε εικόνεςεικόνες σχετικέςσχετικές μεμε τιςτις κλιματικέςκλιματικές
αλλαγέςαλλαγές καικαι σχολιάζουμεσχολιάζουμε



3535

ΗΗ ομάδαομάδα τουτου νερούνερού βρίσκειβρίσκει σεσε εφημερίδεςεφημερίδες καικαι περιοδικάπεριοδικά εικόνεςεικόνες απόαπό
τιςτις επιπτώσειςεπιπτώσεις τωντων κλιματικώνκλιματικών αλλαγώναλλαγών τόσοτόσο στηστη φύσηφύση όσοόσο καικαι στηνστην

καθημερινήκαθημερινή ζωήζωή τουτου ανθρώπουανθρώπου..

3636

<<<<διαβάσαμεδιαβάσαμε >> >> πίνακεςπίνακες αναφοράςαναφοράς γιαγια τοντον καιρόκαιρό
αλλάαλλά καικαι τατα ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα



3737

ΚάθεΚάθε ομάδαομάδα κατασκεύασεκατασκεύασε μιαμια ιστορίαιστορία έχονταςέχοντας σανσαν
έναυσμαέναυσμα τρειςτρεις λέξειςλέξεις κλειδιάκλειδιά

3838

ΓΕΩΡΓΟΣΓΕΩΡΓΟΣ -- ΧΩΡΑΦΙΧΩΡΑΦΙ-- ΠΛΗΜΜΥΡΑΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΈναςΈνας γεωργόςγεωργός μιαμια μέραμέρα μεμε ήλιοήλιο , , πήγεπήγε νανα σπείρεισπείρει τοτο χωράφιχωράφι τουτου
πουπου ήτανήταν κοντάκοντά στοστο ποτάμιποτάμι..

ΤοΤο βράδυβράδυ ότανόταν γύρισεγύρισε οο γεωργόςγεωργός στοστο σπίτισπίτι τουτου άρχισεάρχισε νανα βρέχειβρέχει. . 
ΜπουμπούνιζεΜπουμπούνιζε καικαι άστραφτεάστραφτε καικαι ηη βροχήβροχή γινότανγινόταν όλοόλο καικαι πιοπιο
δυνατήδυνατή..

ΤοΤο νερόνερό απόαπό τοτο ποτάμιποτάμι σηκώθηκεσηκώθηκε πολύπολύ ψηλάψηλά καικαι βγήκεβγήκε έξωέξω, , 
πλημμύρισεπλημμύρισε..

ΤοΤο χωράφιχωράφι τουτου γεωργούγεωργού γέμισεγέμισε νερόνερό καικαι λάσπηλάσπη. . ΟιΟι σπόροισπόροι πουπου
έσπειρεέσπειρε χάθηκανχάθηκαν..

ΤοΤο πρωίπρωί πουπου πήγεπήγε οο γεωργόγεωργόww είδεείδε μόνομόνο λάσπηλάσπη καικαι χώματαχώματα καικαι
πέτρεςπέτρες..

ΟΟ γεωργόςγεωργός άρχισεάρχισε νανα κλαίεικλαίει καικαι νανα στεναχωριέταιστεναχωριέται καικαι έλεγεέλεγε::
<< << ΑχΑχ, , τιτι θαθα φάμεφάμε τώρατώρα;>> ;>> 



3939

ΣχόλιαΣχόλια: : 1. 1. ΟΟ γεωργόςγεωργός έπρεπεέπρεπε νανα σπείρεισπείρει έναένα χωράφιχωράφι πουπου δενδεν θαθα ήτανήταν κοντάκοντά σεσε ποτάμιποτάμι
2. 2. ΑφούΑφού τοτο δελτίοδελτίο καιρούκαιρού είπεείπε ότιότι οο καιρόςκαιρός θαθα ήτανήταν κακόςκακός , , δενδεν έπρεπεέπρεπε νανα πάειπάει

νανα σπείρεισπείρει..
3. 3. ΝαΝα πάειπάει στονστον δήμαρχοδήμαρχο καικαι νανα τουτου πειπει νανα βάλειβάλει πέτρεςπέτρες στοστο πλάιπλάι απόαπό τοτο

ποτάμιποτάμι γιαγια νανα μηνμην πλημμυρίζειπλημμυρίζει

4040

……ΚαιΚαι τηντην παρουσίασανπαρουσίασαν σταστα παιδιάπαιδιά……..



4141

ΜελετήσαμεΜελετήσαμε έργαέργα ζωγραφικήςζωγραφικής πουπου έχουνέχουν σανσαν θέμαθέμα
τουςτους τοντον καιρόκαιρό:         <<:         <<ηη άγραάγρα τωντων άρκτωνάρκτων>>>>

<<<<ηη κίσσακίσσα καικαι τοτο χιόνιχιόνι>>>>

4242

<<<<οο καιρόςκαιρός στηστη χώραχώρα μαςμας>>>>
11ηη ομάδαομάδα: : σεσε εικόνεςεικόνες τουτου χειμώναχειμώνα βάλαμεβάλαμε λεζάντεςλεζάντες



4343

22ηη ομάδαομάδα : : κατασκευάσαμεκατασκευάσαμε φθινοπωρινόφθινοπωρινό κολλάζκολλάζ

4444

33ηη ομάδαομάδα : : ζωγραφίσαμεζωγραφίσαμε τηντην άνοιξηάνοιξη καικαι τοτο καλοκαίρικαλοκαίρι



4545

ΚατασκευήΚατασκευή αφίσαςαφίσας μεμε θέμαθέμα: : τατα 5 5 προβλήματαπροβλήματα τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος απόαπό τηντην ομάδαομάδα τουτου αέρααέρα..

4646

ΕίδαμεΕίδαμε στηνστην τηλεόρασητηλεόραση τοτο παραμύθιπαραμύθι <<<<οο βοριάςβοριάς κικι
οο ήλιοςήλιος>> >> καικαι ζωγραφίσαμεζωγραφίσαμε τοτο αντίστοιχοαντίστοιχο ποίημαποίημα



4747

ΕίδαμεΕίδαμε μεμε χρήσηχρήση προτζέκτοραπροτζέκτορα τηντην ταινίαταινία: : 
<<<<γράμμαγράμμα απόαπό τοτο μέλλονμέλλον>>, >>, ακολούθησεακολούθησε συζήτησησυζήτηση

4848

ΗΗ ομάδαομάδα τουτου ήλιουήλιου κατασκεύασεκατασκεύασε τοτο τρένοτρένο τηςτης ενέργειαςενέργειας
((πηγέςπηγές ενέργειαςενέργειας))



4949

ΗΗ ομάδαομάδα τουτου αέρααέρα αφούαφού συζητήσαμεσυζητήσαμε στηνστην ολομέλειαολομέλεια γιαγια τιςτις διάφορεςδιάφορες
μορφέςμορφές ενέργειαςενέργειας κατασκεύασανκατασκεύασαν, , μεμε εικόνεςεικόνες πουπου βρήκανβρήκαν στοστο υλικόυλικό,  ,  
ανάλογοανάλογο πίνακαπίνακα αναφοράςαναφοράς

5050

ΜετάΜετά απόαπό συζήτησησυζήτηση γιαγια τηντην ενέργειαενέργεια στηνστην καθημερινήκαθημερινή ζωήζωή ηη ομάδαομάδα
τουτου νερούνερού, , πουπου ανέλαβεανέλαβε τοτο σχετικόσχετικό υπόθεμαυπόθεμα, , κατασκεύασεκατασκεύασε, , μιαμια
αφίσααφίσα μεμε τίτλοτίτλο: : ηη χρήσηχρήση τηςτης ενέργειαςενέργειας στηνστην καθημερινήκαθημερινή μαςμας ζωήζωή



5151

ΚατάΚατά τητη διάρκειαδιάρκεια τουτου προγράμματοςπρογράμματος τατα παιδιάπαιδιά
συμπλήρωσανσυμπλήρωσαν διάφοραδιάφορα φύλλαφύλλα αξιολόγησηςαξιολόγησης

5252

ΧωρίσαμεΧωρίσαμε τιςτις πηγέςπηγές ενέργειαςενέργειας σεσε καθαρέςκαθαρές καικαι μημη αλλάαλλά
καικαι σεσε ανανεώσιμεςανανεώσιμες καικαι μημη ανανεώσιμεςανανεώσιμες..



5353

ΕπισκεφθήκαμεΕπισκεφθήκαμε τητη ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου ΚΑΠΕΚΑΠΕ

5454

ΚατασκευάσαμεΚατασκευάσαμε τατα διακριτικάδιακριτικά ……..



5555

…για να παίξουμε το θεατρικό :
<<το πανηγύρι της ενέργειας>>

5656

ΚατασκευάσαμεΚατασκευάσαμε τοτο αλφαβητάριαλφαβητάρι τηςτης ενέργειαςενέργειας



5757

ΛύσαμεΛύσαμε τοτο εικονόλεξοεικονόλεξο τηςτης ενέργειαςενέργειας

5858

ΠαρακολουθήσαμεΠαρακολουθήσαμε τηντην ιστορίαιστορία τουτου <<<<ανεμούληανεμούλη>>>> στοστο sitesite : : 
ΑΙΟΛΙΚΗΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ -- ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, , 
ΠΠ..ΤΤ..∆∆..ΕΕ. . τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΑιγαίουΑιγαίου (HTTP)(HTTP), , 

καικαι κατασκευάσαμεκατασκευάσαμε φουρφούριαφουρφούρια……....



5959

ΚάναμεΚάναμε διάφοραδιάφορα πειράματαπειράματα γιαγια νανα αντιληφθούμεαντιληφθούμε τιςτις
ιδιότητιδιότητεεςς τουτου αέρααέρα

6060

ΕίδαμεΕίδαμε στονστον προτζέκτοραπροτζέκτορα τοτο βίντεοβίντεο <<<<ΑνεμογγενήτριεςΑνεμογγενήτριες στηστη
θάλασσαθάλασσα>>, >>, απόαπό τοτο πρόγραμμαπρόγραμμα ΠΕΠΕ <<<<ΆνεμοςΆνεμος καικαι

ΑνεμογεννήτριεςΑνεμογεννήτριες>> >> καικαι ζωγραφίσαμεζωγραφίσαμε τιςτις εντυπώσειςεντυπώσεις μαςμας..



6161

ΚατασκευάσαμεΚατασκευάσαμε ανεμόμυλουςανεμόμυλους……..

6262



6363

ΓνωρίσαμεΓνωρίσαμε τητη βιομάζαβιομάζα καικαι τητη γεωθερμίαγεωθερμία μέσαμέσα απόαπό
τοτο πρόγραμμαπρόγραμμα ««sossos ενέργειαενέργεια……»» καθώςκαθώς καικαι ……

6464

ΤηνΤην ηλιακήηλιακή ενέργειαενέργεια καικαι τιςτις εφαρμογέςεφαρμογές τηςτης σταστα
φωτοβολταϊκάφωτοβολταϊκά συστήματασυστήματα καικαι τουςτους

ηλιακούςηλιακούς θερμοσίφωνεςθερμοσίφωνες……



6565

ΠαίξαμεΠαίξαμε ντόμινοντόμινο μεμε εικόνεςεικόνες σχετικέςσχετικές μεμε τηντην
ηλιακήηλιακή ενέργειαενέργεια

6666

ΖωγραφίσαμεΖωγραφίσαμε τηντην παραγωγήπαραγωγή ζεστούζεστού νερούνερού
απόαπό τοντον ήλιοήλιο



6767

ΣυμπληρώσαμεΣυμπληρώσαμε τοτο αλφαβητάριαλφαβητάρι τουτου φωτοβολταϊκούφωτοβολταϊκού
μεμε λέξειςλέξεις πουπου έχουνέχουν σχέσησχέση μεμε τηντην ενέργειαενέργεια

6868

ΠαίξαμεΠαίξαμε τοτο παιχνίδιπαιχνίδι τηςτης ενέργειαςενέργειας



6969

Η ομάδα του ήλιου έδειξε στα υπόλοιπα παιδιά τις εφαρμογές
της ηλιακής ενέργειας σ’ ένα σχετικό εκπ/κό κιτ

7070

Αφού γνωρίσαμε του <<ήλιους>> του Βαγκ- γκογκ ζωγραφίσαμε τους
δικούς μας ήλιους σε χαρτί του μέτρου…. (κάθε ομάδα διαλέγει

χρώματα για τους ήλιους της)



7171

ΠαίξαμεΠαίξαμε τοτο παιχνίδιπαιχνίδι τουτου κρυμμένουκρυμμένου θησαυρούθησαυρού. . ΤαΤα παιδιάπαιδιά σεσε κάθεκάθε
σημείοσημείο πουπου υποδεικνύειυποδεικνύει οο χάρτηςχάρτης τηςτης τάξηςτάξης πρέπειπρέπει νανα λύσουνλύσουν κικι έναένα
αίνιγμααίνιγμα σχετικόσχετικό μεμε τοντον ήλιοήλιο. . ΜόνοΜόνο έτσιέτσι θαθα φτάσουνφτάσουν στονστον θησαυρόθησαυρό……..

7272

ΑφούΑφού γνωρίσαμεγνωρίσαμε διάφοραδιάφορα οικολογικάοικολογικά σήματασήματα……....



7373

ΚατασκευάσαμεΚατασκευάσαμε τατα δικάδικά μαςμας σήματασήματα μεμε μηνύματαμηνύματα όπωςόπως::
<< << βάλτεβάλτε τοντον ήλιοήλιο στηστη ζωήζωή σαςσας>>>>

<< << στηνστην ηλιακήηλιακή ενέργειαενέργεια λέμελέμε ΝΑΙΝΑΙ>>>>
<< << χρησιμοποιείτεχρησιμοποιείτε ανανεώσιμεςανανεώσιμες πηγέςπηγές ενέργειαςενέργειας>>>>

7474

ΠαίξαμεΠαίξαμε <<<<τοτο ταξίδιταξίδι τουτου ήλιουήλιου>>,>>,
σκυταλοδρομίασκυταλοδρομία μεμε τιςτις εναλλαγέςεναλλαγές τωντων εποχώνεποχών..



7575

ΣύνθεσηΣύνθεση ιστορίαςιστορίας μεμε εικόνεςεικόνες……....

7676

<<<<μέραμέρα ήή νύχτανύχτα;>>;>>



7777

ΟΟ δρόμοςδρόμος τηςτης ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας απόαπό τοτο υδροηλεκτρικόυδροηλεκτρικό
εργοστάσιοεργοστάσιο μέχριμέχρι τοτο σπίτισπίτι μαςμας……....
( ( σειράσειρά εικόνωνεικόνων απόαπό τοτο 1 1 έωςέως τοτο 4)4)

7878

ΜάθαμεΜάθαμε τοτο τραγούδιτραγούδι <<<<μπεςμπες στοστο κλίμακλίμα >> >> 
στίχοιστίχοι//μουσικήμουσική::ΚΚ. . ΛειβαδάςΛειβαδάς

τραγούδιτραγούδι: : ΝΝ. . ΠορτοκάλογλουΠορτοκάλογλου, , ΕΕ. . ΤσαλιγοπούλουΤσαλιγοπούλου..



7979

ΠαίξαμεΠαίξαμε στονστον υπολογιστήυπολογιστή διαδραστικάδιαδραστικά παιχνίδιαπαιχνίδια σχετικάσχετικά μεμε τιςτις
ανανεώσιμεςανανεώσιμες πηγέςπηγές ενέργειαςενέργειας αλλάαλλά καικαι τηντην εξοικονόμησηεξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας

8080

ΕπισκεφθήκαμεΕπισκεφθήκαμε ένανέναν παλιόπαλιό νερόμυλονερόμυλο στηνστην KKάτωάτω ΜηλιάΜηλιά καικαι μιαμια
νεροτριβήνεροτριβή. . ΕίχαμεΕίχαμε όμωςόμως τηντην ευκαιρίαευκαιρία νανα απολαύσουμεαπολαύσουμε τοτο

δεκατιανόδεκατιανό μαςμας κοντάκοντά στοστο ποτάμιποτάμι καικαι κάτωκάτω απόαπό τατα πλατάνιαπλατάνια……....



8181

…… στονστον παλιόπαλιό νερόμυλονερόμυλο
καικαι

στηστη νεροτριβήνεροτριβή ((δριστέλαδριστέλα))

8282

ΕίδαμεΕίδαμε απόαπό κοντάκοντά τοτο χώροχώρο διαλογήςδιαλογής τωντων
ανακυκλώσιμωνανακυκλώσιμων υλικώνυλικών τουτου ∆ήμου∆ήμου ΚατερίνηςΚατερίνης……....



8383

ΕπισκεφθήκαμεΕπισκεφθήκαμε έναένα εργοστάσιοεργοστάσιο παραγωγήςπαραγωγής ηλιακώνηλιακών θερμοσιφώνωνθερμοσιφώνων

8484

ΒρήκαμεΒρήκαμε σύνθετεςσύνθετες λέξειςλέξεις μεμε πρώτοπρώτο ήή δεύτεροδεύτερο
συνθετικόσυνθετικό τοτο νερόνερό……....



8585

ΤαΤα παιδιάπαιδιά μπροστάμπροστά σσ’’ ένανέναν πραγματικάπραγματικά επιβλητικόεπιβλητικό φωτοβολταϊκόφωτοβολταϊκό
σταθμόσταθμό στονστον ΚάτωΚάτω ΑγιοΑγιο ΙωάννηΙωάννη, , μεμε φωβολταϊκέςφωβολταϊκές πλάκεςπλάκες πάνωπάνω σεσε

τεράστιουςτεράστιους βραχίονεςβραχίονες…………

8686

ΕπισκεφθήκαμεΕπισκεφθήκαμε έναένα χώροχώρο, , μεμε φωτοβολταϊκάφωτοβολταϊκά
συστήματασυστήματα χωρίςχωρίς μεγάλουςμεγάλους βραχίονεςβραχίονες αυτήαυτή τητη

φοράφορά. . ΞεναγόςΞεναγός μαςμας έναςένας γονιόςγονιός, , οο οποίοςοποίος έλυσεέλυσε
όλεςόλες μαςμας τιςτις απορίεςαπορίες…………..



8787

ΗΗ ομάδαομάδα τουτου αέρααέρα κατασκεύασεκατασκεύασε έναένα αιολικόαιολικό πάρκοπάρκο…………..

8888

ΗΗ ομάδαομάδα τουτου νερούνερού κατασκεύασεκατασκεύασε νεροτριβήνεροτριβή……



8989

ΗΗ ομάδαομάδα τουτου ήλιουήλιου κατασκεύασεκατασκεύασε ένανέναν ηλιακόηλιακό φούρνοφούρνο , , 
ακολουθώνταςακολουθώντας οδηγίεςοδηγίες πουπου βρήκαμεβρήκαμε στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο……

9090

ΠόσοΠόσο γρήγοραγρήγορα θαθα λιώσειλιώσει ηη σοκολάτασοκολάτα;;



9191

ΠωςΠως επιλέγουμεεπιλέγουμε τιςτις ηλεκτρικέςηλεκτρικές συσκευέςσυσκευές;;
ΕπισκεφθήκαμεΕπισκεφθήκαμε κατάστημακατάστημα ηλεκτρικώνηλεκτρικών ειδώνειδών καικαι προσπαθήσαμεπροσπαθήσαμε
νανα εντοπίσουμεεντοπίσουμε τοτο ειδικόειδικό σήμασήμα……..

9292

ΠοΠούύ κρύβεταικρύβεται ηη εξοικονόμησηεξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας καικαι ποπούύ ηη σπατάλησπατάλη; ; 
ΣημειώνουμεΣημειώνουμε σεσε αντίστοιχααντίστοιχα φύλλαφύλλα αξιολόγησηςαξιολόγησης



9393

ΣταΣτα πλαίσιαπλαίσια τουτου προγράμματοςπρογράμματος τηςτης μετάβασηςμετάβασης επισκεφθήκαμεεπισκεφθήκαμε τηντην
α΄α΄ τάξητάξη καικαι παρακολουθήσαμεπαρακολουθήσαμε τοτο μάθημαμάθημα τηςτης μελέτηςμελέτης
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος μεμε τίτλοτίτλο <<<<ηη ενέργειαενέργεια στηνστην καθημερινήκαθημερινή μαςμας ζωήζωή>>. >>. 
ΠρινΠριν νανα φύγουμεφύγουμε τουςτους δώσαμεδώσαμε τηντην αφίσααφίσα μαςμας μεμε τοτο ίδιοίδιο θέμαθέμα..

9494

ΤαΤα παιδιάπαιδιά τηςτης Α΄Α΄ ήρθανήρθαν στοστο νηπιαγωγείονηπιαγωγείο καικαι συζητήσαμεσυζητήσαμε γιαγια τηντην
εξοικονόμησηεξοικονόμηση τηςτης ενέργειαςενέργειας. . ΕίδαμεΕίδαμε σχετικάσχετικά βίντεοβίντεο καικαι παίξαμεπαίξαμε
παιχνίδιαπαιχνίδια



9595

ΣεΣε άλληάλλη επίσκεψηεπίσκεψη τηςτης Α΄Α΄ επισκεφθήκαμεεπισκεφθήκαμε τηντην ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου
ΚΑΠΕΚΑΠΕ καικαι μάθαμεμάθαμε γιαγια τουςτους τρόπουςτρόπους εξοικονόμησηςεξοικονόμησης τηςτης ηλεκτρικήςηλεκτρικής
αυτήαυτή τητη φοράφορά ενέργειαςενέργειας, , παίξαμεπαίξαμε σχετικάσχετικά παιχνίδιαπαιχνίδια καικαι
αποφασίσαμεαποφασίσαμε νανα κατασκευάσουμεκατασκευάσουμε μαζίμαζί σχετικόσχετικό φυλλάδιοφυλλάδιο..

9696

ΦεύγονταςΦεύγοντας απόαπό τοτο νηπιαγωγείονηπιαγωγείο, , τουςτους δώσαμεδώσαμε
τατα επιτραπέζιαεπιτραπέζια παιχνίδιαπαιχνίδια τηςτης ενέργειαςενέργειας νανα τατα
παίξουνπαίξουν στηνστην τάξητάξη τουςτους..



9797

ΤαΤα παιδιάπαιδιά τηςτης Α΄τάξηςΑ΄τάξης έγραψανέγραψαν μεμε τητη βοήθειαβοήθεια τηςτης
δασκάλαςδασκάλας τουςτους τατα συνθήματασυνθήματα γιαγια τοτο φυλλάδιοφυλλάδιο κικι εμείςεμείς
τοτο ζωγραφίσαμεζωγραφίσαμε

9898

ΠραγματοποιήσαμεΠραγματοποιήσαμε επίσκεψηεπίσκεψη στοστο ΚΠΕΚΠΕ ΈδεσσαςΈδεσσας.. ΟιΟι υπεύθυνοιυπεύθυνοι τουτου
ΚΠΕΚΠΕ αφούαφού μαςμας υποδέχθηκανυποδέχθηκαν,, μαςμας παρουσίασανπαρουσίασαν στοστο χώροχώρο τουτου παλιούπαλιού
νερόμυλουνερόμυλου τοτο δρόμοδρόμο τουτου νερούνερού, , αλλάαλλά καικαι τηντην τεράστιατεράστια φτερωτήφτερωτή……..



9999

ΜπροστάΜπροστά στουςστους καταρράκτεςκαταρράκτες……....

100100

ΚάναμεΚάναμε τοτο ουράνιοουράνιο τόξοτόξο μεμε υφάσματαυφάσματα



101101

……....τατα χρώματαχρώματα τουτου ουράνιουουράνιου τόξουτόξου χάθηκανχάθηκαν
στηστη σβούρασβούρα μαςμας!!!!!!

102102

ΕπισκεφθήκαμεΕπισκεφθήκαμε τοτο ενυδρείοενυδρείο πουπου
βρίσκεταιβρίσκεται στουςστους καταράκτεςκαταράκτες. . 



103103

ΜοιράσαμεΜοιράσαμε τατα φυλλάδιαφυλλάδια σταστα παιδιάπαιδιά
τωντων πρώτωνπρώτων τάξεωντάξεων τουτου ∆ημοτικού∆ημοτικού……..

104104

…………αλλάαλλά καικαι σεσε κατοίκουςκατοίκους τουτου χωριούχωριού, , 
καθώςκαθώς καικαι στοστο δημαρχείοδημαρχείο..



105105

…… ΜοιράζουμεΜοιράζουμε φυλλάδιαφυλλάδια

106106

ΚατασκευάσαμεΚατασκευάσαμε τοτο σκηνικόσκηνικό γιαγια τοτο θεατρικόθεατρικό μαςμας..



107107

ΣτιγμιότυπαΣτιγμιότυπα απόαπό τηντην παρουσίασηπαρουσίαση τουτου προγράμματοςπρογράμματος
στουςστους γονείςγονείς αλλάαλλά καικαι στηνστην κοινωνίακοινωνία τουτου χωριούχωριού μαςμας

ΈκθεσηΈκθεση μεμε τατα έργαέργα τωντων παιδιώνπαιδιών

108108

ΣκηνέςΣκηνές απόαπό τοτο θεατρικόθεατρικό δρώμενοδρώμενο μεμε τίτλοτίτλο: : 
<< << οο πλανήτηςπλανήτης γηγη , , εκπέμπειεκπέμπει SOS >SOS >>>
( ( διασκευήδιασκευή τουτου ομώνυμουομώνυμου θεατρικούθεατρικού τηςτης κκ..ΑλιβάνογλουΑλιβάνογλου))
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ΦΥΛΛΑΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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ΦΥΛΛΑΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣκοπόςΣκοπός τουτου συγκεκριμένουσυγκεκριμένου προγράμματοςπρογράμματος ήτανήταν νανα συνειδητοποιήσουνσυνειδητοποιήσουν τατα
νήπιανήπια τοντον σημαντικόσημαντικό ρόλορόλο πουπου έχειέχει ηη ενέργειαενέργεια σσ’’ όλεςόλες τιςτις μορφέςμορφές τηςτης στηνστην
καθημερινήκαθημερινή μαςμας ζωήζωή καικαι πωςπως ηη μημη ορθήορθή χρήσηχρήση τηςτης συμβάλλεισυμβάλλει στηνστην κλιματικήκλιματική
αλλαγήαλλαγή. . 
ΣτηνΣτην αρχήαρχή δώσαμεδώσαμε έναένα ερωτηματολόγιοερωτηματολόγιο στουςστους γονείςγονείς, , πουπου είχεείχε σανσαν θέμαθέμα τιςτις
μορφέςμορφές ενέργειαςενέργειας πουπου χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν στοστο σπίτισπίτι τουςτους, , γιαγια νανα διαπιστώσουμεδιαπιστώσουμε
πόσοπόσο οο καθέναςκαθένας απόαπό εμάςεμάς συμβάλλεισυμβάλλει στηνστην αλλαγήαλλαγή τουτου κλίματοςκλίματος..
ΣτηνΣτην πορείαπορεία τουτου προγράμματοςπρογράμματος είδαμεείδαμε, , αφούαφού δώσαμεδώσαμε διάφοραδιάφορα φύλλαφύλλα
αξιολόγησηςαξιολόγησης, , ότιότι τατα παιδιάπαιδιά κατανόησανκατανόησαν τουςτους όρουςόρους κλίμακλίμα, , κλιματικήκλιματική αλλαγήαλλαγή, , 
ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα..
ΓνώρισανΓνώρισαν κάποιεςκάποιες επιπτώσειςεπιπτώσεις τηςτης κλιματικήςκλιματικής αλλαγήςαλλαγής στηστη φύσηφύση αλλάαλλά καικαι
στηνστην ζωήζωή τωντων ανθρώπωνανθρώπων..
ΚαθΚαθ’’ όσοόσο εμβαθύναμεεμβαθύναμε στοστο θέμαθέμα,  ,  τατα παιδιάπαιδιά παρουσίαζανπαρουσίαζαν μιαμια φιλικότερηφιλικότερη
συμπεριφοράσυμπεριφορά προςπρος τοτο περιβάλλονπεριβάλλον τροποποιώνταςτροποποιώντας τιςτις καθημερινέςκαθημερινές τουςτους
συνήθειεςσυνήθειες..
ΚατανόησανΚατανόησαν τηντην αναγκαιότητααναγκαιότητα τηςτης συμμετοχήςσυμμετοχής όλωνόλων τωντων πολιτώνπολιτών στηνστην
προσπάθειαπροσπάθεια διατήρησηςδιατήρησης καικαι προστασίαςπροστασίας τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
ΓνώρισανΓνώρισαν τοτο ενεργειακόενεργειακό πρόβλημαπρόβλημα καικαι ευαισθητοποιήθηκανευαισθητοποιήθηκαν ωςως προςπρος τηντην
εξοικονόμησηεξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας..
ΑνέλαβανΑνέλαβαν δράσηδράση μεμε παραγωγήπαραγωγή μηνυμάτωνμηνυμάτων καικαι τατα δημοσιοποίησανδημοσιοποίησαν στηνστην τοπικήτοπική
κοινωνίακοινωνία..
ΟιΟι γονείςγονείς ανταποκρίθηκανανταποκρίθηκαν πρόθυμαπρόθυμα όποτεόποτε τουςτους ζητήθηκεζητήθηκε ηη συμμετοχήσυμμετοχή τουςτους
στοστο πρόγραμμαπρόγραμμα..
ΗΗ συνεργασίασυνεργασία μαςμας μεμε τουςτους φορείςφορείς πουπου ενεπλάκησανενεπλάκησαν στοστο πρόγραμμαπρόγραμμα καικαι τουςτους
τοπικούςτοπικούς άρχοντεςάρχοντες ήτανεήτανε σεσε πολύπολύ ικανοποιητικόικανοποιητικό επίπεδοεπίπεδο..
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βιβλιογραφίαβιβλιογραφία
ΗΗ ΕνέργειαΕνέργεια καικαι εμείςεμείς (CD), (CD), ΥΠΥΠ..ΕΕ..ΠΠ..ΘΘ. . –– ∆ιεπιστημονικό∆ιεπιστημονικό
ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών ΕρευνώνΕρευνών, (1999). , (1999). 
S.O.S S.O.S ΕνέργειαΕνέργεια (CD), (CD), ΥΠΥΠ..ΕΕ..ΠΠ..ΘΘ., ., ΊδρυμαΊδρυμα ΜελετώνΜελετών ΛαμπράκηΛαμπράκη
ΤοΤο ΤαξίδιΤαξίδι τουτου ΝερούΝερού στοστο ΥπαίθριοΥπαίθριο ΜουσείοΜουσείο ΝερούΝερού ΈδεσσαςΈδεσσας, , 
ΚΠΕΚΠΕ ΈδεσσαςΈδεσσας
ΤοΤο κλίμακλίμα είναιείναι στοστο χέριχέρι σουσου, , WWF WWF ΕλλάςΕλλάς, , (CD)(CD)
ΕνέργειαΕνέργεια τουτου ΓΓ..ΒούλγαρηΒούλγαρη καικαι τηςτης ΑγγΑγγ..ΜωραίτηΜωραίτη..ΕκδΕκδ. . ΑγκυραΑγκυρα..
ΑγαπώΑγαπώ τοντον πλανήτηπλανήτη μουμου τωντων JeanJean--Francois Francois ΝΝobletoblet καικαι
Catherine LevesqueCatherine Levesque..EEκδκδ. . ΠατάκηΠατάκη..
ΗΗ γηγη καικαι πωςπως λειτουργείλειτουργεί. . ΕκδΕκδ. . ΠαράθυραΠαράθυρα στονστον κόσμοκόσμο..
ΜαθαίνωΜαθαίνω μεμε τοντον ΝτίσνευΝτίσνευ. . ΕγκυκλοπαίδειαΕγκυκλοπαίδεια..
ΟΟ πλανήτηςπλανήτης σεσε κίνδυνοκίνδυνο τουτου DD. . BurnieBurnie εκδόσειςεκδόσεις ΣαββάλαςΣαββάλας
ΟΟ καιρόςκαιρός , , τατα πρώταπρώτα βήματαβήματα στηνστην γνώσηγνώση. . ΕκδόσειςΕκδόσεις ΣαβάλλαςΣαβάλλας..
ΌλοιΌλοι μαζίμαζί μπορούμεμπορούμε νανα σώσουμεσώσουμε τοντον πλανήτηπλανήτη μαςμας. . ΕκδόσειςΕκδόσεις
ΣαββάλαςΣαββάλας..
ΘέλωΘέλω νανα ξέρωξέρω γιατίγιατί φυσάειφυσάει οο άνεμοςάνεμος . . ΕκδόσειςΕκδόσεις ΣίριςΣίρις. . 

120120

ΤοΤο φαινόμενοφαινόμενο τουτου θερμοκηπίουθερμοκηπίου τωντων LL..DavidDavid--GG..GordonGordon. . 
ΕκδόσειςΕκδόσεις ΑγκυραΑγκυρα..
ΠροστατεύωΠροστατεύω τοτο περιβάλλονπεριβάλλον. . ΕκδόσειςΕκδόσεις ΣαβάλλαςΣαβάλλας..
ΟιΟι εποχέςεποχές καικαι τοτο κλίμακλίμα τηςτης ΑνΑν. . ΧατζημανώληΧατζημανώλη. . ΕκδόσειςΕκδόσεις
ΚίρκηΚίρκη..
ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι οικολογίαοικολογία τηςτης ΑνΑν. . ΧατζημανώληΧατζημανώλη..
ΟΟ καιρόςκαιρός στηνστην πράξηπράξη . . ΕκδΕκδ.  .  ΜαλλιάρηςΜαλλιάρης..
ΕξοικονομώνταςΕξοικονομώντας ενέργειαενέργεια τηςτης Kay Kay BarnhamBarnham . . ΕκδΕκδ.  .  ΑγκυραΑγκυρα..
ΗΗ μανίαμανία τηςτης φύσηςφύσης . . ΕκδόσειςΕκδόσεις ΣύγχρονοιΣύγχρονοι ορίζοντεςορίζοντες..
ΟδηγόςΟδηγός ΝηπιαγωγούΝηπιαγωγού. . ΕκπαιδευτικοίΕκπαιδευτικοί σχεδιασμοίσχεδιασμοί. . ∆ημιουργικά∆ημιουργικά
περιβάλλονταπεριβάλλοντα μάθησηςμάθησης. . ΥΠΕΠΘΥΠΕΠΘ-- ΠαιδαγωγικόΠαιδαγωγικό ΙνστιτούτοΙνστιτούτο..
ΕθνικόΕθνικό ΘεματικόΘεματικό ∆ίκτυο∆ίκτυο. . ΚλιματικέςΚλιματικές αλλαγέςαλλαγές--ΑκραίαΑκραία ΚαιρικάΚαιρικά
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